
 مسابقة ائتالف ش باب مش هتر الثقافية 

4102يوليو  –الاختبار التحريري   

-أ واًل :الثقافة العامة :  

اخرت االإجابة الصحيحة مما بني ال قواس . -ا  

من أ مئة الفقه االإساليم ودل يف الكوفة وتوىف يف بغداد ويعد مذهبه يف الفقه هو ال وسع -0

أ بو  –ماكل  –) الشافعي                       .                   انتشارًا بني املسلمني

أ محد بن حنبل (  –حنيفة   

لهيي  -4 حدى الشخصيات املشهورة يف التارخي االإساليم ، عرفت بشهيدة العشق االإ .اإ  

 –الس يدة نفيسة  –رابعة العدوية  –)اخلنساء                                            

 حفصة بنت معر (

.؟الفسطاط يه أ ول مدينة بناها املسلمون يف مرص مفاذا تعين لكمة الفسطاط  -3  

الرمال  –مقر اجامتع اجلند  –)القلعة احلصينة                                          

اخلمية ( –امحلراء   

يف ....سوق عاكظ أ حد أ شهر أ سواق العرب ومنتدايهتم الثقافية واكن يعقد  -2  

 –) الطائف                                                                               

جند( –يرثب  –مكة   

مك عامًا اس مترت الوحدة بني مرص وسوراي واليت عرفت ابمس امجلهورية العربية املتحدة  -5

 .؟

ثالثة  –ن اعام –عام )                                                                 

أ ربعة أ عوام ( –أ عوام   

.أ ول رئيس للوالايت املتحدة ال مريكية  -6  

جورج واش نطن  –توماس جيفرسون  –)ابراهام لنكولن                                   

جون ادامز ( –  

حدى احلروب اليت حدثت بني العرب وارسائيل وتعرف حبرب ال ايم الس تة حدثت  -7 اإ

 -0421)                               يف عام ......                                       

0467- 0471 – 0473 )  



 أ وس تعرارها اب حدودها خارج مناطق لبدل عىل أ والس يطرة السلطة نطاق توس يع -1

 –الامربايلية  –)الفاش ية          ...؟  الاقتصاد أ و الس ياسة طريق عن ابلس يطرة

الامرباطورية (            –النازية   

ويقصد به الطبقة العامةل الىت تعاين من مصطلح س يايس ظهر يف ال دبيات الش يوعية  -4

  -الربوليتاراي –)البريسرتوياك                      .قهر واس تغالل طبقة الرأ سراليني

املاركس ية ( –الربجوازية   

 

هل هناك عالقة بني ادلين والس ياسة .؟ اكتب جميبًا عىل السؤال مع توضيح وهجة   -ب

 نظرك ابل دةل فامي اليقل عن مخسة أ سطر .

 

 

-اثنيًا : اجملال ال ديب :  

اخرت االإجابة الصحيحة مما بني ال قواس . -ا  

وهو صاحب أ ول رساةل  0473وتويف عام  0114أ ديب ومفكر مرصي راحل ودل عام  -0

 –طه حسني  –) لطفي الس يد                   دكتوراة يف اجلامعة املرصية .          

توفيق احلكمي ( –قامس أ مني   

–ساراماجو  -روايئ عاملي  من رواايته احلب يف زمن الكولريا       )ديس توفسيك -4

شكس بري ( -ماركزي  

ذا أ عددهتا ..أ عددت شعبًا طيب ال عراق "  -3 من القائل " ال م مدرسة اإ  

براهمي انيج                                     أ محد شويق  –محمود سايم البارودي  –)اإ

براهمي ( – حافظ اإ  

بوذا  -رامنوجا  -)بيداب     فيلسوف هندي مؤلف قصص لكيةل ودمنة :               -2

قبال ( – محمد اإ  

فيمل ال رض واحد من أ مه ال فالم ىف السيامن املرصية ، الفيمل مأ خوذ عن رواية حتمل  -5

 نفس الامس كتهبا اكتب مرصي راحل مفن هو .؟

حسان عبد القدوس  –) جنيب حمفوظ   محمد عبد احللمي –عبد الرمحن الرشقاوي  –اإ

  عبدهللا ( 



 

حدى الكتب أ و ا -ب لرواايت الىت قرأ هتا . موحضًا وهجة نظرك ورأ يك يف اكتب عن اإ

 الكتاب أ و الرواية فامي اليقل عن مخسة أ سطر .

 

-اثلثًا : املعلومات العامة :  

 

اخرت االإجابة الصحيحة مما بني ال قواس . -ا  

ة الوقائع املرصي –العروة الوثقى  –أ ول حصيفة عربية صدرت يف الوطن العريب )ال هرام  -0

املنار( –  

حرتاق يذوب يف املاء ويس تعمل يف معليات االإطفاء . -4 غاز غري قابل لالإ  

اثين أ كس يد  –الهيدروجني  –) ال كسجني                                             

امليثان ( –الكربون   

ميتشجن  –كيفو  -) سوبرييور                         أ كرب حبرية هنرية يف العامل         -3

فيكتوراي ( –  

.مكتشف طريق رأ س الرجاء الصاحل   -2  

 -اكبرال –ماجالن –)فاسكودي جاما                                              

 كريس توفر كوملبوس (

رسال تلفزيوين يف العامل عام  -5 .؟فأ ين بدأ   0432بدأ  أ ول اإ  

الوالايت  –أ ملانيا  –) فرنسا                                                            

بريطانيا ( –املتحدة   

يعد ابن النفيس مكتشف ادلورة ادلموية الصغرى أ ما ........ فهو مكتشف ادلورة  -6

 –ماكس بالنك  –ادلموية الكربى .                                        ) ويليام هاريف 

تيسال ( –داروين   

 رابعًا : اذلاكء والقدرات العقلية .

  -ا 

 0  =3  

 4  =6  

 3  =4  



2  =04  

= ... ؟ 5  

 

  -ب 

ذا  .للحرية يقودك والآخر احملتوم للموت يقودك أ حدهرا ابابن، لها غرفة ىف حمبوسا كنت اإ

نساان يوجد. أ ين اإىل خيرجك أ هيرا تعرف ال أ نت آلي ناإ كل حماوةل واحدة ؛ ابب لك عىل ناأ

 صادق دامئا والآخر يكذب دامئا الآلني أ حد أ ن ىف املشلكة. لسؤال أ حد ال ليني فقط 

!! الاكذب أ و الصادق فهيم من التعرف وانت  

؟ سينقذك اذلى سؤاكل ما     

 

مك عدد املثلثات ىف الشلك التايل .؟-جـ   

 
 

 

.................................................................................................................  

 

 

 

 



جابة مسابقة منوذج اإ  

ئتالف ش باب مش هتر الثقافية الثالثة .اإ  

 

 أ واًل : الثقافة العامة :"اثنتا عرش درجة "

،درجة للك نقطة "اخرت االإجابة الصحيحة " تسع درجات  -ا  

أ بو حنيفة   -0  

رابعة العدوية  -4  

اخلمية -3  

  الطائف -2

أ عوام  ثالثة -5  

جورج واش نطن  -6  

7- 0467  

االإمربايلية  -1  

الربوليتاراي -4  

  "ثالث درجات " -ب

رسد لكتابة ويراعي يف تصحيحه عدد ال سطر املطلوبة وحسن أ سلوب اتقديري  سؤال مقايل 

. املوضوعيةال فاكر و   

 

 

 

 

 



 

 اثنيًا : اجملال ال ديب : "مثان درجات "

  "اخرت الاجابة الصحيحة ." مخس نقاط .درجة للك نقطة  -ا

طه حسني  -0  

ماركزي  -4  

براهمي  -3 حافظ اإ  

بيداب  -2  

عبد الرمحن الرشقاوي  -5  

  "ثالث درجات " -ب

يقة أ ه وطر عرض املتسابق للكتاب اذلي قر عدد ال سطر املطلوبة و سؤال مقايل تقديري يراعى فيه 

.ادته منه فاس ت  

 اثلثًا : املعلومات العامة : " ست درجات ، درجة للك نقطة "

الوقائع املرصية  -0  

اثين أ كس يد الكربون  -4  

فيكتوراي  -3  

فاسكو دي جاما  -2  

بريطانيا -5  

اريف ويليام ه -6  

 

 

 



"مثان درجات "بعًا : اذلاكء والقدرات العقلية را  

  05 -"درجة واحدة  – 0

والسؤال هو أ ن تسأ ل .. املقابةل بني الصدق والكذب "الاجابة تعمتد عىل -   "أ ربعة درجات " -4

ىل احلرية فامبذا  سأ لت ال خر عن البابأ حدهرا " لو   االإجابة س يجيبىن " وتأ خذ اذلي خيرج اإ

 وتفعل عكسها "

مثلث . 35عدد املثلثات  -  "ثالث درجات -3  

   6+ الاختبار الشفوي  32تبار التحريري .. الاخ  21اللكية من ادلرجة 

 


